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ПИЈАНИЗАМ КАО НАРАТИВНА ПРАКСА

Истраживања елаборирана у овом раду представљају ком-
паративну студију развојних путева наратологије и пијанизма, 
дисциплина које заправо различитим средствима изучавају исти 
процес – процес нарације. циљ рада је да кроз детерминацију 
компатибилности заједничких елемената, пре свега кроз аналог-
ност појмовног и методолошког апарата обе дисциплине, укаже 
на оправданост могућности третирања пијанизма као наративне 
праксе. Значајан искорак ка системској корелацији наратоло-
гије и музичких извођачких дисциплина представља рад Вин-
сента Мејлберга (Vincent Meelberg) Sounds Like a Story: Narrative 
Travelling from Literature to Music and Beyond (2009). Мејлберг 
сматра да наративна анализа музике може помоћи у разумевању 
начина на који музика постаје смислена аудиторијуму. Оваква 
истраживања могу бити посебно значајна и корисна активним 
извођачима, те могу коначно указати и на утемељеност ставова 
бројних пијаниста који током целокупне историје пијанизма ко-
ристе наративне стратегије у својој извођачкој и педагошкој прак-
си, а у циљу постизања убедљиве интерпретације различитих му-
зичких форми.

Кључне речи: наратологија, пијанизам, нарација, извођачка 
пракса, текст.

увод
Шездесетих година XX века почиње своје обликовање специфич-

на хуманистичка дисциплина посвећена проучавању репрезентације 
наратива, њених логика, принципа и пракси. Примарно заснована на 
структуралистичким приступима, ова дисциплина се касније развила 
у низ теорија, концепата и аналитичких поступака. Француски журнал 
Communications је 1966. године посветио специјално издање пробле-
му структуралне анализе наратива. Позивајући се често на рад Влади-
мира Пропа (Propp), у поменутом издању своје идеје изложили су: Барт 
(Barthes), Бремон (Brémond), женет (Genette), Грејмас (Greimas) и Тодоров 
(Тодоров). Три године касније цветан Тодоров у Grammaire du Décaméron 
уводи и термин наратологија којим означава „la science du récit” (Herman 
2007: 574). За предмет наратологије издвојени су „фундаментални прин-
ципи приповедања” и њихова „способност обликовања и преношења зна-
чења” (Milutinović 2014: 358). Основни појмовни апарат ове дисциплине 
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подразумевао је најпре дефинисање наратива, у смислу сваке структури-
сане форме која „преноси или приказује причу” (Milutinović 2014: 358). 
Прича се одређује као секвентни низ догађаја који укључују карактере. 
Догађаји су дешавања, а карактери или ликови су чиниоци који утичу 
или трпе последице дешавања (Milutinović 2014: 358). 

У раздобљу између седамдесетих и осамдесетих година XX века на-
ратологија доживљава свој врхунац. Овај период се данас одређује као 
раздобље класичне наратологије. Дејан Милутиновић (2014: 358) пише 
да је класична наратологија наратив „одређивала кроз три перспективе”. 
Прва је перспектива објекта, односно „догађаја о којима се говори” (2014: 
358). Друга је перспектива процеса „имплементираног приповедачем”, а 
трећа је синтаксичка и „обухвата прве две перспективе” (2014: 358). Та-
кође су издвојени основни нивои наратива: historie (story, фабула, повест), 
narration (дискурс, приповест) i récit (сиже, текст). Око ове три „фунда-
менталне одреднице у класичној наратологији није постојао консензус” 
међу водећим ауторитетима (Milutinović 2014: 358). женет је предложио 
засебно разматрање historie, récit и narration. Балова задржава појмове  
récit и historie, a narration преводи у text. Римон-Кенан (Rimmon-Kenan) 
преводи historie као story, récit као text, а text Балове враћа у женетово 
narration (Milutinović 2004). Може се ипак констатовати да разлике које 
се јављају приликом детерминисања нивоа наратива међу појединим 
ауторима заправо нису од суштинског значаја за разумевање наративне 
проблематике. 

Са кристализацијом свести о централној позицији наратива у мно-
гим областима културе крајем XX века долази до такозваног наративног 
заокрета (narrative turn) у друштвено-хуманистичким наукама. Тако на-
ратологија као дисциплина и аналитички оквир добија повлашћено ме-
сто у експанзивном моделу интердискурзивног и интердисциплинарног 
приступа студијама културе. Хоризонт наратолошких проучавања шири 
се од приче као књижевног феномена ка причи као „знању у форми при-
че/storied forms of knowledge” (Krejsvirt 2005: 382). У актуелном речнику 
Oxford English Dictionary (online) наратив или прича коначно су дефини-
сани као „свако извештавање о повезаним догађајима, стварним или из-
мишљеним, представљеним у низу писаних или изговорених речи, од-
носно покретних или непокретних слика” (www.oxforddictionaries.com). 

Промене у самом концепту наратологије настале као последица њене 
шире примене у хуманистичким областима, условиле су крајем XX века 
обликовање такозване посткласичне наратологије. Прелаз са класичне 
на посткласичну наратлогију означен је првенствено променом њеног 
предмета проучавања. Тако се тежиште истраживања у посткласичној 
наратологији помера са наратива на нарацију, са константног, оформље-
ног текста ка самом процесу конструисања текста. Нова наратолошка 
дисциплина постаје когнитивна и контекстуална, настоји препознати 
наративе свуда где се они могу „наћи или реконструисати, виртуели-
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зовати, апликовати или на било који начин процесуално произвести” 
(Milutinović 2014: 359). 

Музика као карактеристичан уметнички медиј није остала изузета 
из новог корпуса наратолошких проучавања. Крајем XX века претеж-
но у пољу музичке теорије настају радови који се баве питањем разуме-
вања музике као наратива у свим њеним видовима. Од почетка је међу 
музичким теоретичарима био евидентан диверзитет мишљења који је 
кулминирао око питања да ли и како музика (посебно инструментал-
на) може да преноси значење (Pederson 1996). Такође је евидентно да сви 
теоретичари који се баве питањем музичке наратологије признају мо-
гућност уочавања одређених „наративних аспеката” у музици (Mejlberg 
2009: 255). Кохерентан став о овом питању тешко да ће икад заживети 
међу музичким мислиоцима. Фред Еверет Маус (Fred Everett Maus) на-
лази интересантним и само размишљање о могућностима разумевања 
музике (посебно инструменталне) као наратива. Он запажа да то што 
неки теоретичари не подржавају овакве аналогије и притом у својим 
есејима „пренаглашено” инсистирају на одређеним захтевима, попут 
Каролине Абате (Abbate), која тврди да музика нема прошло време, или 
жан-жака Натјеа (Nattiez), који тврди да музика нема субјекат и преди-
кат (Maus 2005: 467), нипошто не спречава бројне слушаоце и критичаре 
да проналазе „наративне концепције у делима инструменталне музике”. 
Имајући у виду широк спектар различитих аргумената, Маус сматра да 
истраживачима не преостаје друго до да сами определе своју позицију 
кад је реч о аналогијама између музике и наратива, то јест да се опреде-
ле да ли ће истраживања усмеравати ка експлораторским есејима попут 
његовог или полемичким радовима којим ће оповргавати концепте који 
остављају могућност третирања музике као наративне уметности (Maus 
2005: 468).

Позиција коју предлаже Маус јасно је опредељена у писаној литера-
тури везаној за пијанистичку теорију и праксу. Међу пијанистима идеја 
о музици као специфичном процесу нарације практично се подразуме-
ва о чему сведоче готово сви извори (документовани у писаној, аудио 
и визуелној форми) који нам пружају увид у пијанистичку уметност. У 
стручној литератури посвећеној естетици пијанистичког извођаштва, 
насталој претежно сублимацијом искустава великих извођача и педаго-
га, процес извођачког чина сам по себи подразумева својеврсну нарацију 
тако да се свака дискусија у том правцу чини излишном. С друге стране, 
теоријска истраживања усмерена ка системској корелацији наратологије 
и музичких извођачких дисциплина, те тако и пијанизма као једне од 
њих, како у погледу методологија тако и у виду појмовног корпуса егз-
истирају тек у траговима. Паралеле се могу видети посредно преко упо-
требе заједничких термина (процес, секвенца и други). Употреба књи-
жевних термина (рефрен, цитат, парафраза, драматизација и други) у 
музици има дугу традицију. Ова подударност оправдана је заједничком 
темпоралном природом двеју уметности, али треба имати у виду да се у 
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музици књижевни и лингвистички термини користе искључиво у свом 
пренесеном значењу. И у новијој стручној литератури у области музич-
ког извођаштва наратолошке стратегије су опет маргинализоване или 
модификоване кроз појмовни и методолошки оквир психоаналитичког 
приступа извођачкој пракси.

Значајан искорак у области која фокус својих истраживања усмерава 
ка могућностима корелације наратологије и музичког извођаштва пред-
ставља рад Винсента Мејлберга (Meelberg) Sounds Like a Story: Narrative 
Travelling from Literature to Music and Beyond (2009). Мејлберг проблем 
овакве корелације обрађује кроз претпоставку анализе слушања музи-
ке посредством наратолошке терминологије (ослањајући се на теорију 
Мике Бал)  и закључује да наративна анализа музике може указати на 
који начин музика постаје смислена аудиторијуму. С обзиром на то да 
је начин конструкције значења музичког дела уједно и једно од кључ-
них питања савременог пијанистичког дискурса, оваква истраживања 
могу бити значајна и корисна управо активним пијанистима. Она могу 
коначно указати и на утемељеност ставова бројних пијаниста који то-
ком целокупне историје пијанизма користе (претежно интуитивно и то 
кроз форму вербалног дијалога) наративне стратегије у својој извођачкој 
и педагошкој пракси, с циљем постизања убедљиве интерпретације раз-
личитих музичких форми.

тумачење музике као наратива
Идеја о могућој примени наратологије у разумевању музике јавља се 

осамдесетих година XX века. Структуралистички концепт инсиприсан 
Проповом Морфологијом бајке (1968) чинио се обећавајућим за музичке 
аналитичаре. Структуралистички приступ базирао се на уочавању изо-
лованих наративних јединица и њиховог позиционирања у серију функ-
ционалних догађаја. Овај поступак аналоган је са основним начином 
конструкције музичких форми у западној инструменталној уметничкој 
музици (Pederson 1996: 180). Анализом чланака објављених у специјал-
ном издању часописа Indiana Theory Review Vol.12 из 1991. године, могу се 
уочити два приступа разумевању музике као наратива. Први се ослања 
на наративну поетику и бави се аналогијама између књижевности и му-
зике. Аутори који мисле у овим оквирима проналазе разне врсте значења 
у музици, бавећи се у својим истраживањима претежно питањем „како” 
него ли „шта”. Овај приступ у различитој мери прате значајна имена са-
времене музичке теорије у својим есејима попут: Beethoven’s Waldstein 
and the Generative Course (Eero Tarasti), On Narrativity in Music: Expressive 
Genres and Levels of Discourse in Beethoven (Robert Haten), The Hermeneutic 
Sentence and Other Literary Models for Tonal Closure (Patrick McCreless), 
Musical Train Rides in the Classroom (Claus Clüver), Music as Narrative (Fred 
Everett Maus). Други приступ који се може уочити у радовима објавље-
ним у поменутом часопису одбацује структуралистичку поетику као 
пуку формалну стратегију чији основни циљ поменути теоретичари 
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виде у очувању канонске традиције. Уместо такве структуралистичке 
поетике, овај приступ инсистира на третману нарације као процедуре 
означавања и интерпретирања музичких наратива у светлу дела кул-
туре коју остварују. Овом приступу је близак есеј Musical Narratology: A 
Theoretical Outline (Lawrence Kramer), објављен у истом издању помену-
тог часописа (Pederson 1996: 179).

Историјски и системски приступ проблему наративних аспеката 
музике обрадили су Глог и Берд у књизи Musicology: The Key Concepts из 
2005. године, наводећи линеарност и темпоралност као наративне спе-
цифичности које се могу односити и на музику (Glog i Berd 2005). Глог и 
Берд наводе читаву лепезу различитих ставова везаних за питање нара-
тива и музике, почевши од америчког музиколога Едварда Кона (Cone) 
који сматра да су наративни термини присутни у музичким аналитич-
ким текстовима позивајући се на називе компоненти фуге као што су: 
субјект, контрасубјект, експозиција, тема, завршница, и слично (Glog i 
Berd 2005: 86). Теодор Адорно (Adorno) сматра да музика „приповеда без 
наратива/narrates without narrative” (Glog i Berd 2005: 86), а Каролин Аба-
те износи идеју да одређени гестови доживљени кроз музику конструи-
шу „наративни глас”, те указује на бројне примере музичких средстава 
који функционишу на овом принципу (Glog i Berd 2005: 87). Постоје и 
мишљења да је музички наратив семиотички текст. Француско-ка-
надски музиколог жан-жак Натје у свом капиталном делу Music and 
Discourse: Toward a Semiology of Music (Musicologie générale et sémiologue, 
из 1987. године, које је превела Абате 1990. године) закључује да „нара-
тив, строго говорећи, није у музици, већ у причи коју замишља и кон-
струише слушалац” (Glog i Berd 2009: 87). Он критикује покушаје да се 
о музици полемише помоћу наратолошких термина сматрајући их ис-
кључиво метафоричним. Натје такође упозорава да „замишљену причу” 
може сугерисати сам наслов дела или нека друга прагматична инфор-
мација о самој композицији (Glog i Berd 2009: 87). Значајна је чињеница 
коју критичари овог става често превиђају, да је Натје заправо направио 
јасну дистинкцију између наратива као структурисаног музичког текста 
и нарације као процеса којим перципијент конструише наратив. 

Натје је заправо формулисао питање о којем музиколози до данас 
дискутују. Ово питање се може сажети у следећу дилему: да ли наратив 
конструише значење или музичку формалну структуру? Са теоријског 
становишта на ово питање није једноставно одговорити, тако да су ре-
алне прогнозе на које редовно наилазимо у закључцима аутора који се 
овим питањем баве а односе се на сигурну извесност будућих истражи-
вања у овој области. С друге стране, за музичке извођаче овакво питање 
се чини излишним јер извођење музичке форме подразумева сугери-
сање наративног садржаја који често може имати и различите ванмузич-
ке асоцијације. О овоме сведоче својим исказима бројни пијанисти. Уз-
мимо за пример речи руског пијанисте Самуила Фејнберга, који у својој 
књизи Пијанизам као уметност из 1969. године говори о смислу музич-
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ког извођаштва: „Исполнитель обладает сложным и совершенным аппа-
ратом для того, чтобы раскрыть содержание произведения для данной 
аудитории, сделать его достоянием близких ему по эстетическим запро-
сам людей, закрепить его в сознании слушателя; / Извођач има сложен 
и савршен апарат за (раз)откривање садржаја дела одређеној публици, 
(има начин) да дело учини својином људи који су му блиски по естет-
ским потребама, да га у(ч)врсти у свест слушаоца” (Fejnberg 1969: 55). Он 
открива да се суштина пијанистичке интерпретације крије у дубоком 
проницању у садржину музичких појава које пијаниста затим на очигле-
дан начин приказује кроз снажну и конкретну „представу/выступления” 
(Fejnberg 1969: 171). Наведени термини које Фејнберг користи уобичајени 
су у пијанистичком дискурсу. „Музичка појава/музыкальное явление” 
(Fejnberg 1969: 334) се односи на различите конструктивне елементе му-
зике а користе се и синоними као што су: фигура, идеја, мотив. Оно што 
треба истаћи у вези са Фејнберговом исказом је то да он у свом дискурсу 
не изједначава музички садржај са музичким значењем. Пијаниста има 
задатак да интерпретира музичко дело, тo јест да предложи неко могуће 
значење тог дела, које и не мора нужно постојати већ може бити субјек-
тивно креирано. Суштина интерпретације је у проницању у садржину 
музичких појава. Кључна реч је заправо садржај. Музички наратив је 
све оно што преноси музички садржај, а не мора преносити значење, јер 
једно не мора подразумевати друго. Питање значења је питање интер-
претације и оно је субјективно. А проучавање процеса нарације може се 
односити на разумевање садржаја наратива. Ова дистинкција (значење/
садржај) заправо је основни извор полемике око питања могућности 
третирања музике као наратива. Јасно раздвајање ових појмова омогућа-
ва легитимно третирање пијанизма као наративне праксе, независно од 
поменуте полемике.

Аналогије између пијанизма и наратологије 
Између извођачких дисциплина које изучавају процесе реконструк-

ције музичког текста (те тако и пијанизма као једне од њих) и наратоло-
гије као специфичне хуманистичке дисциплине која истражује процесе 
конструкције наративног текста постоји неколико евидентних подудар-
ности. Прва подударност односи се на сам предмет истраживања ових 
дисциплина. Уметничка еволуција пијанисте директно је условљена 
спознајом о престанку свирања нота као засебних елеменета музичког 
писма и језика. Пијаниста постаје формирани уметник онда кад почне 
кроз сопствено извођење стварати елоквентне музичке облике. Сваки 
музички облик или форма, односно аудитивно-визуелни текст, могао 
би се без сумње изједначити са дефиницијом наратива. Један од водећих 
ауторитета који се бави наративном парадигмом Мике Бал дефинише 
наратологију као „теорију приповедних текстова” (Bal 2000: 9). Ако су 
наративи предмет проучавања наратологије, на основу става Балове мо-
жемо закључити да је за њу наратив заправо приповедни текст. Балова 
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наводи разгранату мрежу „обележја” чије присуство одређује текст као 
приповедни. Упркос слојевитом систему којим Балова категорише тек-
стове и објашњава њихове „наративне аспекте”, суштина дефинисања 
наратива као текста остаје неупитна. По тој аналогији и музички текст 
би се неоспорно могао третирати као наратив или прецизније речено 
као текст који садржи „наративне аспекте”. Значи текст и његови нара-
тивни аспекти су предмет проучавања обе дисциплине.  

Друга евидентна аналогија односи се на сличности између развој-
них путева пијанизма и наратологије, који имају подударних момената. 
У свом почетном периоду класична наратологија проучавала је наративе 
са структуралистичких позиција (или формалистичких ако се рефери-
ше на њен иницијални однос са руским формализмом). Структурализам 
као доминирајући методолошки и истраживачки поступак у друштве-
но-хуманистичким наукама XX века имао је значајане репрезентације 
у музикологији као науци припадајућој хуманистичкој области. Ова 
чињеница одразила се и на музичку извођачку праксу XX века која је 
у време доминације структураличтичких приступа прихватила неке 
од темељних филозофских идеја структурализма. Тако се од извођача 
очекивало да бескомпромисно поштују све ознаке и сугестије аутора 
музичких текстова (композитора али и редактора), као и да не инсис-
тирају на интерпретативним моделима који нису назначени у самом 
тексту. Међутим, овај други захтев често је пијанистима правио знатне 
интерпретативне потешкоће. Када би због велике временске дистанце 
или непостојања адекватних модела записивања (а некад и због немар-
ности самих аутора) нотни текст био недоречен или нелогичан, онда би 
немогућност трагања за креативном експресијом изван самог нотног 
записа те инсистирање на крутој, математички формулисаној интер-
претацији водило ка, најблаже речено, стерилном извођењу чији садр-
жај није наилазио на адекватну реакцију аудиторијума. Симптоматичан 
је став Леонарда Мејера из 1973. године који сматра да је извођење дела 
„актуелизација аналитичког чина мада таква анализа може бити ин-
туитивна и несистематична” (Mejer 1973: 29). Оно што извођач чини је 
„успостављање односа и образаца потенцираних у запису композитора 
како би били јасни уму и слуху искусног слушаоца” (Mejer 1973: 29). У 
таквим ограниченим условима каква су наметана структуралистичким 
идејама тумачења нотног текста, велики пијанисти и уметници ипак су 
успевали сугестивно одсвирати логичан музички исказ наглашеног емо-
тивног дејства, иако се то од њих није очекивало, као што се може закљу-
чити из Мејеровог става. 

Наратологија се као самостална дисциплина конституише упоредо 
са продором постструктуралистичких идеја, али као рецидив струк-
турализма. Након релативно кратког периода, захваљујући својој екс-
панзионистичкој природи, класична наратологија уступа место пост-
класичној наратологији, која излази из оквира структурализма и иде ка 
постструктуралистичким идеолошким позицијама. Продор постструк-
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туралистичких идеја утицао је и на идеолошке промене у естетици но-
вије пијанистичке праксе. Од пијаниста се сада очекује да праве интер-
претативне изборе ослањајући се на знања о процесу рада композитора 
чија дела изводе, о стилистици периода у ком је дело настало или на који 
реферише, као и на своју личну пијанистичку и емоционалну позадину. 
Већина слушалаца не посећује концерте да би чула одређену „аналитич-
ку демонстрацију”, како то формулише Мејер. Од извођача се очекује да 
креира промишљен концепт своје интерпретације дела (наравно на ос-
нову озбиљне аналитичке студије), али да приликом извођења креира 
балансиран спој аналитичког и спонтаног, да игра по правилима а да 
притом оствари креативну слободу. 

На аналогију између књижевних теорија и пијанистичке извођач-
ке праксе указао је пијаниста Драгољуб Шобајић у својој књизи Темељи 
савремног пијанизма из 1996. године. Он скреће пажњу на везу између 
руске пијанистичке школе и руског књижевног реализма. Посебно 
објашњава сличност између начина рада на интерпетацији клавирског 
дела истакнутих представника руске школе са омиљеним изразом Дос-
тојевског, такозвано „проникновение”, односно дубоко проницање у 
сложени склоп мисли, осећања и идеја које је аутор текста оставио забе-
лежене, а које је извођач дужан да оживи и приближи слушаоцу. Упоре-
до са акустичким дешифровањем стереотипног и конвенционалног ви-
зуелног нотног текста, пијаниста врши и његову смисаону анализу, на-
стојећи да схвати емотивне, психолошке, социјалне и историјске узроке 
и околности које су утицале на настанак музичког дела. Овако осмиш-
љена и реализована музичка интерпретација може „да поведе слушаоца 
од стварног, то јест академски коректног тумачења текста, ка још ствар-
нијем, тј. непоновљивој рекреацији музичког дела” (Šobajić 1996: 177).

наратолошки елемети у контексту пијанистичке извођачке 
праксе

У музичкој теорији и пракси употреба лингвистичке терминоло-
гије представља традиционалну конвенцију. Подсетимо се само неких 
од заједничких термина: фраза, реченица, структура, мотив, тема, фигу-
ра, модулација, опус, парафраза, рефрен, цитат, приказ и други. Како је 
Винсент Мејлберг приметио, очигледно је да је неколико хуманистичких 
дисциплина развило „алате, теорије и приступе за проучавање својих 
респективних објеката”, а које је сасвим оправдано могуће применити на 
друге дисциплине, наводићи за пример управо однос наратологије и му-
зикологије (Mejlberg 2009: 244). За разлику од музикологије чији се мето-
долошки апарат тешко може применити на друге области истраживања, 
наратолошке стратегије могу наћи примену у готово свим областима 
хуманистичких наука. Наратологија је функционално примењива у об-
ластима где постоји потреба за интердисциплинарним истраживањама. 
Интердисциплинарни и интердискурзивни приступ студијама музичког 
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извођаштва најавио је још 1885. године Гвидо Адлер (Guido Adler) када је 
„утемељујући базичну поделу музичке науке на историјску и системску 
музикологију, у системској области определио место музичке педагогије 
у вези са вокалним и инструменталним извођењем” (Marinković 2014: 
45). Као субдисциплина системске музикологије, историја и теорија 
пијанизма је, паралелно са развојем извођачких школа, током XIX века 
доживела „динамичан развој” значајно проширујући поље својих инте-
ресовања што је „недвосмислено определило њену интердисциплинар-
ну позицију” (Marinković 2014: 46), те самим тим и могућности импле-
ментације аналитичких стратегија других хуманистичких дисциплина 
у које спада и наратологија.

У свом есеју Sounds like a story: Narrative Travelling from Literature to 
Music and Beyond Мејлберг резимира истраживања аутора у области на-
ративне парадигме те управо инсистира на ставу да одређени наратив-
ни аспекти музике попут каузалности, линеарности и „усмерености ка 
одређеном циљу” (goaldirectedness) иако неинхерентни самој музици, 
ултимативно јесу продукт репрезентације музике. Истражујући саму 
могућност и начине примене наратологије Мике Бал као „медијски не-
зависног алата” у разумевању музике, Мејлберг закључује да наративна 
анализа може указати на који начин музика постаје смислена аудито-
ријуму. Оно што је у његовом раду посебно значајно је да Мејлберг пра-
ви јасну дистинкцију између музичке партитуре и њеног извођења, као 
две онтолошки различите категорије знака (визуелног и аудитивног). 
Остављајући по страни спекулативно усмерена истраживања нотног 
текста као визуелне репрезентације потенцијалног наратива, Мејлберг 
за предмет дискусије одређује музичко извођење као наративну форму, 
те тако даје детаљну платформу за коришћење наратолошког појмовног 
апарата у контексту пијанистичке извођачке праксе.

У циљу разумевања процеса наративизације музике, Мејлберг иден-
тификује наративне елементе у музици те истражује на који начин ови 
елементи конституишу наратив. Он полази од дистинкције Балове која 
препознаје три нивоа наратива – текст, причу и фабулу. Текст је, пре-
ма Баловој, коначна, знаковно структурисана целина. Фабула је низ 
логичних и хронолошки условљених догађаја који су узроковани или 
доживљени од стране актера. Догађај је дефинисан као „транзиција из 
једног стања у друго” док је актер у ствари агент који изводи акцију, то 
јест догађај (Mejlberg 2009: 250). Прича је фабула која је презентована на 
одређени начин од стране наратора. Употребна дефиниција наратива као 
„репрезентације развоја времена/representation of temporal development” 
се такође ослања на ставове Балове (Mejlberg 2009: 249).

Мејлберг најпре одређује улогу наратора као релевантног агента за 
конструкцију приче на нивоу текста чије елементе у музичком медију 
чине перцептивни звуци. Музички наратор је готово увек „неприме-
тан и екстерни”, те као такав он није „из света приче” (Mejlberg 2009: 
255). Полазећи од става Мике Бал да наратив увек подразумева фока-
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лизацију истог, Мејлберг најпре позиционира појам фокализације у 
музици у односу на концепт Балове. Ову функцију која припада нивоу 
приче (односно музичкој структури) и која „боји причу субјективизмом” 
Мејлберг изједначава са извођењем, односно звучном репрезентацијом 
текста (Mejlberg 2009: 255). Помоћу партитуре осигурано је „контину-
ирано егзистирање музичког дела”, али она истовремено „гарантује ши-
рок спектар различитих извођења” (Mejlberg 2009: 255). Музички текст 
представља структуру сачињену од музичких знакова, али та структу-
ра свој финални облик остварује тек током свог извођења, то јест током 
времена у ком се музичко дело „отелотворује”. Све присутнији израз 
embodied у музичком контексту међу првима објашњава Брус Елис Бен-
сон (Bruce Ellis Benson) у књизи The improvisation of Musical Dialogue. A 
Phenomenology of Music. Из овога следи да је извођач заправо фокализа-
тор, а раније употребљавану синтагму извођачки апарат све чешће за-
мењује синтагма извођачко тело. 

Мејлберг даље констатује да се фокализација не манифестује на 
исти начин у књижевности и у музици. За разлику од књижевности где 
су фокализација или фокализације идентичне приликом сваког читања 
наратива, у музици се фокализација мења приликом сваког извођења. 
У књижевности читалац може (и не мора) имати различите интерпре-
тације фокализиваног текста, док се у музици и фокализација и интер-
претација (од стране слушаоца) може мењати са сваким извођењем. 
Тако се свако извођење музичког дела може сматрати новим нарати-
вом. Извођење музичког дела је „радикалан детерминишући фактор у 
доживљају музичког дела у тој мери да може сугерисати на степен на-
ративности самог музичког дела” (Mejlberg 2009: 257). У књижевности, 
могуће је препознати већи број фокализатора, односно субјеката кроз 
чију перцепцију читалац сагледава догађаје. У музици, фокализатор је 
само један, јер није могуће чути више извођења истовремено чак и кад у 
извођењу музичког дела учествује више од једног извођача јер они и тад 
чине јединствен извођачки апарат или тело. Како Мејлберг прецизира, 
„сам извођачки акт је екстерни фокализатор, анонимни агент позицио-
ниран изван оквира фабуле”, што не значи да један исти фокализатор 
не може сугерисати више различитих фокализација (Mejlberg 2009: 258). 
Значајна разлика између књижевности и музике је и та што књижевни 
текст може разликовати интерног и екстерног наратора, то јест фокали-
зација може припадати карактеру који је актер фабуле или анонимном 
агенту изван ње. За разлику од књижевности, музика може бити фока-
лизована само екстерно, јер извођење никад не остварује агент који при-
пада фабули.

Према Мејлбергу, извођење не може бити део фабуле. Фабула пред-
ставља „финални наратолошки ниво музике, јер се музичка фабула 
састоји искључиво од низа логичних и хронолошки условљених му-
зичких догађаја изазваних или доживљених од стране музичких акте-
ра” (Mejlberg 2009: 258). Музички актери нису ни извођачи нити само 
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извођење дела. Музички актер се пре може дефинисати као „музички 
параметар који обликује смислену формалну целину кроз одређени му-
зички закључак” (Mejlberg 2009: 258), односно, речено музичком тер-
минологијом, кроз разрешење или каденцу, или као музички параметар 
који има могућност трансформације током музичког догађаја – целине 
одређене временским периодом сачињеним од свих параметара који 
звуче у оквиру трајања тог временског тока (сетимо се синонима уоби-
чајених у пијанистичком дискурсу: музичка појава, фигура, карактер). 

Идентификацијом наративних елемената у музици по моделу Бало-
ве, Мејлберг закључује да је имплементација ове специфичне наратоло-
гије у анализи музике продуктивна, те може представљати полазну тач-
ку за даља интердисиплинарна или тачније интермедијална наратолош-
ка истраживања.

Закључна разматрања
Вишеструке могућности корелације између наратологије и музич-

ких извођачких пракси, дисциплина  аналогних пре свега преко фе-
номена темпоралности, показују да су процеси наративизације запра-
во фундаментална хуманистичка тенденција. Како сматра Кити Клајн 
(Kitty Klein), „наративе често видимо као производе универзалне људске 
потребе за међусобном комуникацијом и креирањем смислености све-
та” (Klajn 2003: 65). 

Пијанизам као извођачка уметност подразумева својеврстан кому-
никацијски процес који егзистира на посредничкој улози извођача – 
пијанисте, а свакако је специфичан и по томе што је клавир солистички, 
хармонски инструмент, па је самим тим и пијанизам најрепрезентатив-
нија извођачка дисциплина погодна за истраживање процеса нарати-
визације. Инструменти који нису примарно солистички, већ свирају у 
ансамблима који онда телотворе јединствене фокализаторе, условљавају 
и другачији приступ наративизацији. Од самог почетка у пијанистичкој 
литератури (од XVIII века до данас) заступљена је идеја о идеалу експре-
сивне звучности клавира по узору на људски глас који опет може бити 
експлицитан инструмент за презентацију наратива и наративних про-
цеса. Тежња ка овом идеалу прожима све значајне теоријске и методич-
ке радове у области клавирског извођаштва. Индивидуални рад на сти-
цању компетенција у креирању аутентичног, сугестивног уметничког 
концепта интерпретације музичког дела представља свакодневни изазов 
пијанистима. Оваквим креативним концептуалним захтевима који се 
стављају пред извођаче могуће је овладати употребом наративних стра-
тегија. Овај рад има за циљ да утемељи претпоставку да упознавање са 
наратолошким принципима и шира примена наратолошких стратегија у 
индивидуалном раду може у великој мери унапредити пијанистичку из-
вођачку праксу. Конкретне могућности примене различитих модела на-
ративних стратегија у самој извођачкој пракси остају изван домета овог 
рада, али као тема са значајним потенцијалом за даља истраживања.
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Marija E. Dinov Vasić
PIANISM AS A NARRATIVE PRACTICE

Summary
Explorations elaborated in this paper represent a comparative study in the developments 

of narratology and pianism, two disciplines that both study the same process ‒ that of narra-
tion ‒ by using different instruments. The intention is to point out the possibilities of treating 
pianism as a narrative practices by determining the compatibility of the two disciplines’ com-
mon elements. A significant step towards a systematic correlation between narratology and 
musical performance is Vincent Meelberg’s essay “Sounds Like a Story: Narrative Travelling 
from Literature to Music and Beyond” (2009). Meelberg believes that narrative analysis can 
help us understand the ways in which music becomes meaningful to the audience. Such re-
search could be particularly relevant and useful to active performers and could finally prove 
the validity of attitudes of many pianists throughout the history of pianism, who used narra-
tive strategies both in their performing and pedagogical practice in order to achieve convinc-
ing interpretations of various musical forms.
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